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 ً ٍد وَعلَى آِلِه َوَصْحبِِه َوَسلََّم تَْسلِيما ْحَمِن الّرِحيِم َوَصلّى ّهللاُ َعلَي َسيِِّدنَا ُمَحمَّ ِ الرَّ   بِْسِم هللاَّ

 حزب فتح البصائر عنه ومن أحزاب الشيخ محيي الدين عبد القادر الجيالني رضي هللا
  :في التوجيه إليه اشعرفقال أمير المؤمنين محمد بلو 

  َغَواِمَض ِسرٍّ فَاْنطوْت البَِصائرُ     لَقَْد أَْوَضُع اْلَوھَاُب فِي أَْولِيَّائِهِ   
ً َواْلبَسَ    رِّ َوالتَّْقَوى باعلى َجَواِھرِ     ھَُم تَاُج اْلَكَماِل َمْرِصعا   ِمن الدُّ
َجاِل األََكابِرِ     أن يَحظَى بِنَْيِل َمَراِدهِ فََمن َراَم      َويَْنِظُم فِي ِسْلِك الرِّ
  َوُعْمَدتِنَا الَجْيلِي قُْطِب الَدَوائِرِ   أاَل فَليََوِظُب ِحْزَب َشْيِخي َوقُْدَوتِي   
  أِلَْسَراِرِه إِذ ھَُو فَْتُح اْلبََصائِرِ     لَهُ يَْفتَُح اْلفَتَّاَح ُكلَّ بَِصيَرٍة   

  عبد القادر الجيالنيمحيي الدين ُب فَْتِح اْلبََصائِِر للشيخ ِحزْ 
ِ َربِّ اَْلَعالَِمينَ { َّ ِ ُل َحَمَد الَحاِمِديَن َرّبّ◌ األََولِيَن } اَْلَحْمُد  ُق َويُْعلَُّو َويَفَضَّ َحْمًدا يَفَوَّ

   .بِّ الَعالَِمينَ ْخًرا ِعْنَد رَ واألَِخِريَن َحْمًدا يَُكوُن لَهُ ِرًضى َولَنا ِحْفظًا َوذُ 
ِحيمِ { ْحَمِن الرَّ ا األقَالِيَم، وأْختَاَر ُموَسى اْلَكلِيَم، } اَلرَّ َوإْحيَاَء الِعظَاَم َوِھَي {الّذي ُدجَّ

ِحيَم، فَھَُما إِْسَماِن َكِريَماِن َعِظيَماِن ِشفَاٌء لُِكلِّ َسقِيٍم َوَدَواٌء لِ }َرِميمٌ  ْحَمَن الرَّ ُكلِّ ، َوُسِمَي نَْفَسهُ الرَّ
   .لِيٍم، َوَغنًِى لُِكلِّ َعِديمٍ أَ 

لَْيَس لَهُ فِي اْلُمْلِك ُمنَاِزٌع َواَل قَِريٌن َواَل نَِظيٌر َوالَ َشِريٌك َواَل َوِزيٌر َواَل } َملِِك يَْوِم الدِّينِ {
اَلِطيَن ُمِعيٌن، بَْل ُكْنَت قَْبَل ُوُجوِد اْلَعالَِميَن أَْجَمِعيَن، أَْنَت أََحاْطتَنَا ِمن َحمِ  يَاِطيَن َوُسْطَوِة السَّ يِع الشَّ

   .ى األَْجنَاِس اْلُمْختَلِفِينَ َوَعْونَنَا َعلَى األَْقَربِيَن َواألَْبِعِديَن َوَوَجْھتَنَا إِلَ 
نُوبِ } إِيَّاَك نَْعبُدُ { َونَْستَْغفُِرَك  نَْعبُُد هللاَ بِاإِلْقَراِر َونَْعتَِرُف بِالذَّْنِب َوالتَّْقِصيِر َونْخِجُل ِمَن الذُّ

نُوِب َواآلثَاِم، َونَْشھَُد أَْن اَل إِلَهَ إاِلَّ أَْنَت َوْحَدَك اَل َشِريَك لََك َونَْشھَُد أنَّ ُمَحمَّ  ًدا َعْبُدَك ِمْن َجِميِع الذُّ
اِحِمينَ َوَرُسولَُك َونَبِيَُّك َوَصفِيَُّك َصلَّى هللاُُ◌ َعلَْيِه َوَسلََّم يَا َذا اْلَجالِل َواإِلْكَرا    .ِم بَِرْحَمتَِك يَا أَْرَحُم الرَّ

يِن، } َوإِيَّاَك نَْستَِعينَ { ْنيَا َوالدِّ ِ َعلَى ُكلِّ َحاَجٍة ِمن أُُموِر الدُّ يَا ھَاِدي الُمَضالِيَن،  اللَُّھمَّ بِا
يِم، اَل ھَاِدَي ِلنَا َذِوي اْلَخْطِر اْلَعظِ َويَا ُمقِيُل َعثََراِت الَعاثَِريَن َويَا َغافُِر اْلُمْذنِبِيَن أَْغفِْر لِِعبَاِدَك 

   .َغْيُركَ 
َراَط اْلُمْستَقِيَم ِصَراَط اَلَِّذيَن أَْنَعْمَت َعلَْيِھمْ { ِديقِيَن } إِْھِدنَا الصِّ ِمَن النَّبِيِئِ◌يَن َوالصِّ

ھََداِء َوالّصّ◌الِِحيَن َوُحْسُن أُواَلئَِك َرفِيقًا، َذلَِك اْلفَْضُل ِمَن هللاِ  ِ َعلِيًما، َوالشُّ إِنِّي  اللَُّھمَّ  َوَكفَى بِا
ْحَمد أَْسئَلَُك بُِحْرَمِة ھَِذِه األَيَاِت َواألَْسَماِء أَن اَل تَْغَضُب َعلَيَّ َوأَن تَْسِخْر لِي َعبَُدَك أَبَا اْلَعبَّاِس أَ 

ا َوَجْھًرا بُِحْرَمِة إِْسِمَك اْلَخَضِر ْبَن ُمْلَكاٍن َعلَْيِه السَّالُم يُِعينُنِي فِي قََضاِء َحَوائِجِ  ي َظاِھًرا َوبَاِطنًا ِسّرً
الِّينَ {األَْعظَِم َونَبِيَِّك األَْكَرِم َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم     .}َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعلَْيِھم َوالَ الضَّ

ھَا اَل إِلَهَ إاِلَّ أَْنَت ُسْبَحانََك إِنِّي ُكْنُت ِمَن يَا َمالُِك اْلُمْلِك َواْلَملَُكوِت َوَملَُكوِت اْلَعَوالِِم ُكلِّ  اللَُّھمَّ 
، يَا ُمْنِجي اْلُمْؤِمنِيَن، َوفََرَج َعنَا َما نَْحنُ  فِيِه يَا  الظَّالِِميَن َربِّي تَُداِرُكنِي بَِرْحَمتَِك َونَِجنِّي ِمَن الَغمِّ

اِحِمينَ  تَِك يَا أَْرَحمُ ِغيَاُث اْلُمْستَِغثِيَن أَِغْثنَا بَِرْحمَ     .الرَّ
َك فِي  اللَُّھمَّ  إِنَّا نَْسئَلَُك بَِمْوِضِع َمْعِرفَتَِك فِي قُلُوِب اْلَعاِرفِيَن َوبِبَھَاِء َكَماِل َجَماِل َجاَلِل ِسرِّ

اَداِت اْلفَائِِزيَن، َوبُِخُضوِع ُخُشوِع ُدمُ  وِع اَْعيَِن َسَرائِِر اْلُمقَِرِ◌بِيَن، َوبَِحقَائِِق َدقَائِِق طَِرائِِق السَّ
لُوِب اْلَخائِفِيَن، َوبَِرنِيِن أَنِيِن َحنِيِن اْلُمْذنِبِيَن، َوبِمترنم طََوائِِر َخَواِطِر اْلبَاِكيَن، َوبَِرِجيِف َوِجيِف قُ 

اِكِريَن، َوبَِرَسائِِل َوَسائِِل َمَسائِِل الطَّ  الِبِيَن، اْلَواِصلِيَن، َوبِتَْوِحيِد تَْمِھيِد تَْحِميِد تَْمِجيِد اَْلِسنَِّة الذَّ



 

 

نَظََراِت أَْعيَِن النَّاِظِريَن إِلَى أَْعيَِن َعْيِن اْليَقِيَن، َوبُِوُجوِد َوْجِد َوُجوِدِھْم لََك فِي  َوبَِمَكاِشفَاِت لَْمَحاتِ 
   .ئَِدِة أَْسَراِر اْلُمِحبِّينَ َغَواِمِض أَفْ 

َسائِِل َواْلَوَسائِِل َواْلَمَسائِِل أَن تَ  اللَُّھمَّ  نَْسئَلُكَ  َدائِِق بَُساتِيَن قُلُوبِنَا فِي حَ  سَ رَّ قَ بُِحْرَمِة ھََذا الرِّ
ِنَ◌اِء لُْطفَِك أَْشَجاَر تَْوِحيِدَك َوتَْحِميِدَك لِنَْلتَقِطَ ِمْنھَا اَْثَماَر تَْسبِيِحَك َوتَْقِديِسَك بِانَاَمِل اََكِف اْجتَ 

  .َوإِْحَسانِكَ 
اْجَعْلنَا ِممَّن َرَمي إِلَْيَك بِِسھَاِم اَْكِشْف َعن ُعيُوِن أَْبَصاِر بََصائِِرنَا ُحُجَب األَْحتَِجاِب، وَ  اللُّھمَّ 

االْبتِھَاِل فَأََصاَب، َوِممَّن َدَعوت َحَوائَِج َجَواِرِح أَْرَكانِِه لِِخْذَمتَِك فَأََجاَب، َوَجَعْلتَهُ ِمن َخَواِص 
  . اْلَخَواِص أَْھِل اْلِعنَايَِة َواأْلْحبَابِ 

ھَا ِمن ِسَحاِب أَْمطَاِر اْلِوالَيَِة بِااِلْلھَاِم، قِ يَابَِسةً َعابَِسةً، فَاسْ أَن أَْرَض قُلُوبَنَا َمْجُدوبَةً  اللَُّھمَّ 
ْكَماِم أَْزھَاِر أَْنَواِر، طَلَِعتَھَا بَِشقَاِئِق إِ لِتَْصبَُح ُمْخَضَرةَ بَِجِميِع َرَواِحيِن اْلقُبُوِل َواإِليَماِن، ُمتُفَتَقَةً َكَمائَِم 

ؤيَِة َواْلَعيَاِن، ُمتَ  َشاِكَرةً َذاِكَرةً لََك َعلَى َما  نِ البَْلبَِل فِي أَْفنَاِن األَْغَصا َكْثرَرنًِما بِلَبَِن فَْرَختِھَا الرُّ
   .َوائِِد النَِّعِم َواإِلْحَسانِ أَْولَْيتَھَا ِمن فَ 

َجاِء َوِمنْ  اللَُّھمَّ  َمي بَِسْھِم الرَّ َعاُء َوِمْنَك ااَلَجابَةُ َوِمنَا الرِّ َك االََصابَةُ، اللَّھُمَّ فَاْجَعْلنَا يَا فَِمنَا الدُّ
   .اهُ َما تَْمنَى َوَما أََخابَهُ َمْواَلنَا ِممَّن َدَعاَء َمْحبُوبَهُ فَأَجابَهُ َواْعطَ 

َعفَاُء اْلَمَساِكيُن وَ  اللَُّھمَّ   كَ افِ الطَ  ابِ نَ جَ  اتِ احَ سَ  ةٍ بَ تَ ى عَ لَ عَ  ونَ فُ اقِ َونَْحُن َعبِيُدَك اْلفُقََراُء الضُّ
ً مِ حُ رْ مَ  ةً بَ رْ شَ  ينَ رِ ظِ نتَ مُ   ةِ ظَ حْ لَ  ةِ رَ كْ ن سَ مِ  ينَ ھِ لِ وْ مَ  ىَ اوِ شَ نَ  هِ بِ  حُ بَ صْ نَ لِ  كَ ابِ رَ شِ  ةُ ايَ غَ  يقَ حِ رَ  يسَ رِ دَ نْ خَ  يا
   كَ ارِ مَ خِ 

 تْ لَّ◌َ خُ  دْ قَ وَ  مِ رَ كَ الْ وَ  وفِ رُ عْ مَ الْ  الِ يَ اذْ بِ  ةً قَ لِ عَ تَ مُ  مِ مَّ ايا الھِ طَ مَ  كَ يْ لَ إِ  هِ بِ  تَ بَّ ن حَ مَ ا مِ نَ لْ عَ اجْ وَ  اللّھمّ 
 كَ سِ نْ أُ وَ  كَ بِ رْ قُ  اسِ فَ نْ اَ  اتِ يمَ سِ نَ  اتِ حَ فَ ن نَ مِ  ةٌ رَ طِ عَ تَ مُ  كَ سِ دْ قُ  كَ ابِ نَ جِ  تِ احَ اسَ  ةِ بَ تْ ى عُ لَ ا عَ ھَ الَ مَ حْ أ
  .انِ رَ جْ والسّ  ةِ يعَ طِ القَ  انِ طَ لْ سُ  ارِ وَ ن جَ مِ  انِ يَ الدَّ  كُ لِ مَ ا الْ ھَ يُّ أَ  كَ بِ  ةٌ يرَ جِ تَ سْ مُ 

 اءٌ جَ نْ  مُ اَل وَ  اءٌ جَ لْ  مُ اَل  كَ يْ لَ ا عَ نَ ورِ مُ أُ  يعِ مِ ي جَ ا فِ نَ لْ كَّ وَ د تَ قَ وَ  كَ يْ لَ إِ إِْبتِھَالَنَا ا وَ نَ لَ تَ بْ تَ  عْ مَ اسْ فَ  اللّھمّ 
   .كَ يْ لَ إاّل إِ  كَ نْ مِ 

ا مَ  كَ مِ قْ ن نِ ا مِ نَّ عَ  عْ فَ دْ أَ ا وَ ينَ فِ كْ ا يَ مَ  كَ اتَ كَ رَ ا بَ نَ يْ لَ عَ  لْ زِ نْ أَ ا وَ ينَ نِ غْ ا يَ مَ  كَ تِ مَ حْ ن رَ ا مِ نَ يْ لَ ْق إِ سُ  للّھمّ ا
ن ا مِ نَ وبِ لُ ي قُ فِ  فْ ذِ قْ أَ ا وَ ينَ دِ رْ ا يُ مَ  ئِ يْ السَّ  لِ مَ ن العَ ا مِ نَ بْ نَّ جَ ا وَ ينَ نجِ ا يُ ح مَ الِ الصَّ  لِ مَ ن العَ ا مِ نَ مْ ھِ لْ اَ ا وَ ينَ ذِ ؤيُ 

ن ا مِ قنَ زُ رْ أَ ا وينَ دنِ يَ وَ  كَ تِ بَّ حَ ن مَ ا مِ نَ بَ رّ قَ ا يُ مَ  كَ تِ ايَّ دَ ھِ  رِ وْ ن نُ ا مِ نَ يْ لَ عَ  ضِ أَفْ ا وَ ينَ يِّ حْ ا يُ مَ  كَ تِ فَ رِ عْ مَ  وحِ رُ 
   .اينَ ا فِ مَ  لِّ ن كُ ا مِ نُ اطِ بَ ا وَ رً اھِ ا ظَ نَ افِ عَ ا وَ نَ فِ شْ أَ ا وَ ينَ فِ تشْ ا وَ نَ تَ دَ ئِ فْ أَ  هِ بِ  تُ بِ ثْ ا تَ مَ  ينِ قِ يَ الْ 

   .ةِ رَ خِ األَ ا وَ نيَ الدُّ وَ  ينِ ي الدِّ فِ  ةَ مَ ائِ الدَّ  اتَ افَ عَ مَ الْ وَ  ةَ يَ افِ عَ الْ وَ  وَ فْ عَ الْ  كَ لُ ئَ سْ ا نَ إنَّ  اللّھمّ 
 هُ نَ اطِ بَ وَ  هُ رَ اھِ ظَ وَ  هُ رَ خِ أَ وَ  هُ لَ وَّ أَ وَ  هُ لَ امِ وَ كَ وَ  هُ عَ امِ وَ جَ وَ  هُ مَ اتِ وَ خَ وَ  رِ يْ خَ الْ  حَ اتِ وَ فَ  كَ لُ ئَ سْ ا نَ نَّ إِ  اللّھمّ 

ا يَ  كَ تِ مَ حْ رَ وَ  كَ لِ ضْ فَ ا بِ نَّ عَ  اضٌ رَ  تَ نْ أَ وَ  لّمَ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى هللاُ لَّ صَ  دٍ مَّ حَ مُ  ةِ يَّ رِ بَ الْ  رِ يْ خَ  كِ لْ ي سِ ا فِ نَ مَ ظَ نْ أَ وَ 
 خِ ائِ شَ مَ ا وَ نَ خِ ائِ شَ مَ ا وَ ينَ بِ حِ مُ ا وَ نَ ائِ يَ فِ اصْ ا وَ نَ ائِ قَ دِ صْ أَ ا وَ نَ اتِ ھَ مَ أِلُ ا وَ نَ ائِ بَ أِلَ ا وَ نَ لَ  رْ فِ غْ أَ وَ  ينَ مِ احِ الرَّ  مُ حَ رْ أَ 
 كَ يْ لَ إِ  جَ رِ دَ نْ ن اَ مَ لِ وَ  اهُ ينِ صِ وْ ن أُ مَ لِ وَ  اءِ عَ الدُّ ا بِ انَ صَ وْ ن أَ مَ لِ وَ ا نَ يْ لَ عَ  لٌ ضْ فَ  هُ لَ  انَ ن كَ مَ لِ ا وَ نَ مِ لِّ عَ مُ ا وَ نَ خِ ائِ شَ مَ 
   .هِ بِ حْ صَ وَ  هِ لِ أَ وَ  دٍ مَّ حَ مُ  هِ قِ لْ خَ  رِ يْ ا خَ نَ دِ يِّ ى سَ لَ عَ  ى هللاُ ّل◌ّ صَ وَ  ةِ كَ ارِ بَ مُ الْ  ةِ اعَ الطَّ  لِ ھْ ن أَ مِ  اءِ فَ وَ الْ بِ 


